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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att analysera hur genus, etnicitet och funktionsvariationer representeras 

i läromedel i engelska för årskurs 3 samt om det har skett någon utveckling från början av 2000-

talet tills idag. En läromedelsanalys har utförts av de utvalda läromedlen Lift off Juniors (2002) och 

Magic! (2019) utifrån perspektiv på genus, etnicitet och funktionsvariationer. Analysen visade att 

representationen av genus vid flertalet tillfällen följde normer gällande klädsel och utseende hos 

olika karaktärer samt könsmönster gällande vad flickor och pojkar gör. Etnisk mångfald förekom 

inte alls vilket problematiseras i studien då det kan bidra till andrafiering. Funktionsvariationer 

representerades knappt vilket även det problematiseras. Trots en skillnad på 20 år har inte det nyare 

läromedlet utvecklats mot att representera en större del av samhället. Konklusionen av studien var 

att textböckerna inte framställs som jämställda och inkluderande för undervisning. Utifrån studiens 

analys överensstämde inte de utvalda läromedlen med läroplanens värdegrundsarbete där man 

bland annat strävar mot en jämställd och inkluderande skola. 

 

Nyckelord: genus, etnicitet, funktionsvariation, representation, inkludering 
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Inledning 

Vi är två lärarstudenter med inriktning mot grundskolan och årskurserna förskoleklass till trean. 

För oss är det är viktigt att alla elever känner sig inkluderade i skolan oavsett kön, etnicitet eller 

funktionsförmåga. Vi tycker att alla elever ska få möjligheten att utveckla sin identitet utan att styras 

av sociala normer och stereotyper.  

 

Vi har därför valt att i denna studie analysera läromedel i engelska för årskurs 3 och undersökt hur 

genus, etnisk mångfald och funktionsvariationer finns representerat. Vi har undersökt hur dessa 

aspekter framställs och hur resultatet korrelerar med läroplanens värdegrundsarbete som ska 

genomsyra all undervisning. I skolans värdegrundsarbete ingår det att aktivt motverka 

diskriminering. Enligt läroplanen ska ingen bli utsatt för diskriminering i skolan på grund av de 

aspekter vi fokuserar på: kön, etnicitet och funktionsvariationer. Skolan ska aktivt motverka all 

diskriminering och mobbning och det ska vara en miljö där alla är inkluderade. Undervisningen ska 

även lära elever om mänskliga rättigheter och värderingar samt om jämställdheten som vi strävar 

efter i samhället (Lgr11, 2019, s. 7). 

 

Läromedel är en stor del av undervisningen. I engelskämnet har lärare i årskurserna förskoleklass 

till trean inte några tydliga riktlinjer för hur undervisningen ska struktureras och inga kunskapskrav 

finns för årskurs 3. Vissa grundlärare som är verksamma idag saknar universitetsutbildning i ämnet 

engelska och deras undervisning hänger på deras förkunskaper och intresse för ämnet. Därför är 

det vanligt att lärare som inte har ett stort intresse för ämnet i hög grad förlitar sig på ett läromedel. 

Även om det inte finns några kunskapskrav för engelskämnet finns det andra aspekter som ska 

ingå i skolans arbete och som också ska vara en del av de läromedel som används i skolan.  
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Bakgrund 

Identiteten är något som utvecklas under hela livet och som börjar redan i unga år enligt barn och 

ungdomspsykiatrin, BUP (2014a). Barn börjar vid cirka 9 års ålder att reflektera över sin identitet 

och över hur andra ser på en. Identiteten byggs på upplevelser och intryck från människor man 

möter. När åsikter och tankar börjar formas och ett förhållningssätt till omvärlden växer fram byggs 

en självbild upp. Självbilden påverkas av upplevelser och bemötanden av andra människor. Det är 

viktigt att bli sedd och bekräftad av personer som för individen anses viktiga (2014a). Alla 

människor behöver känna närhet och gemenskap (BUP, 2014b). Att få stöd i motgångar och att ha 

någon att prata med är viktigt för välmåendet. Det finns en trygghet i att känna igen sig i olika 

grupper. Barn behöver gemenskap och får det genom identifiering med olika grupper, men det kan 

resultera i att klyftor uppstår vilket kan leda till fördomar och rasism. Trots det behöver barn både 

mindre konstellationer såsom kompisar och familj samt större grupper såsom etnicitet, kön och 

ålder att identifiera sig med för att utveckla sin identitet (Thornberg, 2013, s. 151). Thornberg 

(2013) redogör för den sociala identitetsteorin som innebär att man grupperar ihop människor på 

ett sätt som skapar ordning och sammanhang för en själv. Utifrån denna uppdelning definierar man 

sig själv, man känner gemenskap med vissa grupper och inte med andra. På så sätt kan man hitta 

sin plats och roll i samhället (s. 152). 

 

Barn påverkas av det som förmedlas i hemmet och skolan. Läromedel är en stor del av 

undervisningen och målar upp en bild av samhället. Som tidigare nämnts behöver elever känna 

igen sig i olika grupper vilket kan förmedlas i läromedel. Ett sätt för elever att utveckla 

identitetsskapandet kan vara att känna igen sig i läromedlen som används i undervisningen. 

  

Sverige klassas idag som ett mångkulturellt land (Sernhede, 2017, s. 75) vilket innebär att vi ser 

många olika etniciteter såväl i samhället som i skolan. För att alla elever ska känna igen sig och få 

sin identitet bekräftad bör eleverna kunna spegla sig själva i undervisningen och 

undervisningsmaterialet för att inte känna sig som udda eller avvikande. 

  

Läromedel som har en god representation av etnisk mångfald, genus och funktionsvariationer kan 

hjälpa elever att känna igen sig. Som BUP (2014b) skriver behöver alla känna en gemenskap vilket 

gör det viktigt att man kan känna igen sig i läromedlets innehåll. Eftersom läromedlens roll i 

undervisningen är stor bör de förmedla en representativ bild av samhället vilket är både 

läromedlens och lärarens uppgift. Eftersom skolan har som uppdrag att främja elevers 
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identitetsutveckling har lärare och skolpersonal ett ansvar att ge eleverna innehåll där de känner 

igen sig och utvecklas, inte bara ett innehåll som följer normen. Alla som jobbar på skolan ska 

främja en likvärdig utbildning (Lgr11, 2019, ss. 6-7). Det barn får se och uppleva i skolan kommer 

att bidra till att forma deras syn på vad som är “eftersträvansvärda ideal och vilka som görs 

avvikande” (Skolverket, 2016, s. 1). 

 

Centrala begrepp 

När vi i denna uppsats använder begreppet representation menar vi hur bilden av samhället framställs 

(SAOB, Representation). Vi analyserar på vilket sätt de utvalda läromedlen målar upp en bild av 

elevers samhälle. Finns det en variation av olika etniciteter, kön och funktionsvariationer i de 

karaktärer och bilder som gestaltas i de valda läromedlen och stämmer fördelningen överens med 

samhället som eleverna lever i? 

  

Inkludering i skolan innebär att möta alla elevers behov genom att välkomna mångfald och variation. 

Alla barn har rätt till en inkluderande undervisning där man vill minska exkludering och öka 

tillgängligheten för olika kulturer och individer (Unesco, 2008, s. 20). När vi använder begreppet 

inkludering handlar det om att barn ska känna igen sig i undervisningen. I vår analys kommer vi att 

studera om läromedel inkluderar alla elever. 

  

Begreppet etnicitet innebär att man känner tillhörighet till grupper med gemensam kultur, historia, 

ursprung eller geografisk plats (Nationella minoriteter, 2010). Etnicitet är inte nödvändigtvis synligt 

men eftersom vi kommer att analysera läromedel för barn där bilder är en stor del kommer vi i vår 

studie att fokusera på sådana markörer som är synliga, till exempel hudfärg, kulturella klädesplagg 

såsom slöja, turban eller liknande. I vår analys av böckerna kommer vi även att leta efter variation 

av namn och andra textbundna markörer. 

  

När vi använder begreppet kön syftar vi till det biologiska könet, pojke eller flicka. 

  

Genus handlar om kvinnliga och manliga traditioner, de sociala förväntningar och normer som finns 

på män och kvinnor. I samhället finns olika könsmönster och till skillnad från kön är genus en 

social aspekt, hur kvinnor och män framställs i samhället (Hedlin, 2010, s. 4). Det vi undersöker är 

om det finns en variation i hur flickor och pojkar framställs i de utvalda läromedlen. 
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Med funktionsvariation syftar vi i denna studie på när någon har en normbrytande funktionsförmåga. 

Det kan till exempel vara någon som är rullstolsburen eller är i behov av andra typer av hjälpmedel 

som blindkäpp eller hörapparat. Precis som etnicitet finns det funktionsvariationer som är svåra att 

göra synliga och gestalta i läromedel, till exempel stumhet eller autism, vilket gör att vi i vår studie 

framförallt kommer att fokusera på synliga funktionsvariationer. Vi kommer självklart att vara 

uppmärksamma på om några “osynliga” funktionsvariationer beskrivs. 

  

Normer är oskrivna regler för hur man bör agera eller inte agera. Normernas funktion är att hålla 

samman olika grupper och de är en slags referensram för hur man ska agera i grupp. De påverkar 

hur vi ser på verkligheten och oss själva men även hur vi känner och tänker om andra. Som 

Thornberg (2013) skriver behöver inte normer vara något negativt utan de har uppkommit för att 

underlätta samvaron för människor. Dock kan normer även skilja människor åt när det kommer 

till makt, status och roller vilket resulterar i ojämlikhet, orättvisa och diskriminering (2013, s. 27). 

Gällande normer fokuserar vi på de som påverkar barnens syn på ojämlikhet och orättvisor i 

samhället.  

 

Didaktisk relevans  

I läroplanen finns det tydliga riktlinjer för hur undervisningen ska främja mångfald, motverka 

diskriminering och minska främlingsfientlighet. Den delen kallas för ”Skolans värdegrund och uppdrag” 

och inleder hela läroplanen. Nedan följer några, för vår studie relevanta, delar ur läroplanen. Skolan 

ska inte bara undervisa om de traditionella skolämnena utan: 

  

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan 

ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö 

(Lgr11, 2019, s. 5). 

  

Den undervisning som eleverna får i skolan idag ska leda till ett demokratiskt synsätt och de 

mänskliga rättigheterna ska bli en självklarhet. Alla lärare och pedagoger ska visa hänsyn för elevers 

olikheter och arbeta för att upprätthålla en respektfull miljö på skolan. Alla har rätt att vara den 

man är och: 
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Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser. (Lgr11, 2019, s. 5) 

  

Skolan är en plats där alla ska känna sig trygga, oavsett vilket kön, etnisk tillhörighet eller vilken 

sexuell läggning man identifierar sig med. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande 

behandling på grund av funktionsnedsättningar, könsöverskridande identitet eller någon annan av 

de ovan nämnda aspekterna. Skolan ska aktivt arbeta förebyggande mot all kränkande behandling 

och diskriminering. 

  

Jämställdhet mellan män och kvinnor är ett av de värden som skolan har i uppgift att förankra hos 

eleverna. Alla som arbetar i skolan ska vara med och bidra till att verksamheten präglas av 

jämställdhet. Skolans uppgift är att förmedla allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

oavsett könstillhörighet. 

  

Skolan är en kulturell mötesplats och all främlingsfientlighet ska bemötas med kunskap och aktiva 

insatser. Den har i uppgift att öka förståelse för andra kulturer och andra människor.  Den kulturella 

mångfalden ska främjas och skolan har ett ansvar att förankra denna förmåga, både hos elever och 

hos alla som jobbar där. 

  

Det är inte bara skolans styrdokument som påbjuder ett främjande arbete utan även FN strävar 

efter att gynna mångfalden. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det 

tydligt att utbildningen ska “främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper 

och religiösa grupper” (artikel 26, punkt 2). Det betyder att undervisningen samtidigt som den 

främjar utvecklingen av den egna personligheten även ska stärka förståelsen för andra religioner, 

etniciteter och nationer. 

  

Det är alltså en mänsklig rättighet att i sin utbildning få förståelse för och skapa relationer mellan 

etniciteter (det som FN kallar för rasgrupper). Det står även i skolans styrdokument att skolan ska 

arbeta för att främja mångkulturalitet och motarbeta diskriminering. Läromedel är en stor del av 

skolan och förmedlar mer än bara ämnesspecifikt innehåll till eleverna. Därför är denna typ av 

läromedelsanalys relevant. 
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Forskningsöversikt 

Olika läromedel har tidigare analyserats utifrån genus, etnicitet och funktionsvariationer. Det finns 

relativt mycket forskning om läromedel i svenska utifrån dessa perspektiv. Den forskning vi 

presenterar i det här avsnittet är relevant för vår studie då den utgår ifrån genus, etnicitet eller 

funktionsvariationer samt handlar om texter och läromedlens användning i undervisningen. 

 

Angerd Eilard (2004) har undersökt många pedagogiska texter för de lägre åldrarna i skolan. Bland 

annat har hon granskat läseboken Förstagluttarna (1999). Eilard har analyserat boken utifrån 

perspektiv på genus och etnicitet samt visar hur man kan granska texter men även hur värderingar 

och fördomar tillsammans bildar en syn på genus och etnicitet. Många omedvetna fördomar och 

attityder kan komma till uttryck i läromedelstexter (2004, s. 241). Elever påverkas av läromedel på 

det sätt att deras verklighetsuppfattning förändras och formas. Om elever dagligen möter bilder 

och texter som uttrycker fördomar och stereotyper kommer deras uppfattningar om vad som är 

normalt och rätt att förändras (2004, s. 242). I boken presenteras flickor och pojkar på ett 

traditionellt sätt och författaren har uppmärksammat vissa detaljer hos barnen, såsom fina kläder, 

sjal, och hudfärg för att gestalta karaktärerna. Dock är det endast barn med gestaltande detaljer som 

beskrivs vilket resulterar i att de uppfattas som udda och avvikande till skillnad från svenska barn 

(2004, s. 247). Trots att det är en barnbok menar Eilard att vuxenperspektivet lyser igenom gällande 

förutfattade meningar såsom att pojken med fina kläder är jude. Pojkar och flickor presenteras som 

traditionella exempelvis flickor leker med barbie och pojkar sportar (2004, ss. 259–260). 

  

Som Eilard (2004) skriver kan omedvetna tankar och attityder visas i läromedelstexter vilket gör 

det viktigt att analysera texter för att se om de är representativa för samhället.  I vår studie har vi 

utgått ifrån samma perspektiv som Eilard, etnicitet och genus, för att se vilken bild läromedlen 

förmedlar till omvärlden. Till skillnad från Eilard har vi valt att tillägga funktionsvariationer i vår 

studie. 

  

Angerd Eilard (2008) har även skrivit en avhandling där hon har analyserat representationer av 

genus, etnicitet och generation i utvalda läseböcker som har använts i grundskolan från 1962 fram 

till 2007. Hon har också analyserat förändringar under tidsperioden (s. 23). Eilard (2008) menar att 

läseböcker är något som eleverna kommer i nära kontakt med när de börjar skolan vilket gör 

innehållet viktigt. Därför bör skolan ha ett representativt innehåll för att minska fördomar och 
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normer. Eilard har också uppmärksammat att det finns tydliga könsroller i skolan både gällande 

elevers attityder men även hos lärare (2008, s. 24–25). 

  

Analysen i Eilards avhandling (2008) visar att de äldsta böckerna har en stereotyp bild av genus och 

kön. Kvinnorna sköter hemmet medan männen jobbar på gården och försörjer familjen (s. 89). 

Det finns även en väldigt tydlig ”vi” och ”dem”-uppdelning i de äldre läseböckerna så som att ”de 

andra” underordnas den vita mannen (s. 150). Samtidigt som jämställdhetspolitiken utvecklades på 

70-talet förändrades även läseböckerna. Man ändrade pojkkaraktärer till flickor, exempelvis bytte 

man ut pojkar som fiskade till att det var flickor som fiskade (s. 162). En utveckling och förändring 

av hur flickor representeras i läseböckerna blir tydlig. I senare läseböcker blir det mer könsneutralt 

och flickor beskrivs som starka individer, men trots utvecklingen gällande jämlikhet finns 

genusnormer kvar (s. 423). Det nämns inget om en utveckling hos pojkkaraktärer.  

  

Gällande etnicitet såg Eilard (2008) att det först efter 70-talets utveckling i jämställdhetspolitiken 

fanns en viss representation av olika etniciteter. Flertalet barn med annan bakgrund förekom i 

böckerna men vid vissa tillfällen då barnen berättade om sina liv framstod det som något primitivt 

och fattigt vilket resulterar i att det förblir en ton av “vi” och dem” (s. 175). På 70-talet såg man 

för första gången funktionsvariationer på bilder i böckerna. Eilard menar dock även här att 

budskapet i tillhörande text gör att bilden får motsatt effekt, den blir utpekande och exkluderande 

istället för inkluderande (Eilard, 2008, s. 210). 

  

Enligt Eilard (2008) kan man använda de utvalda läseböckerna för att utveckla ett vidgat synsätt 

och ett kritiskt tänkande genom att diskutera texterna tillsammans i klassrummet. Det kan leda till 

att både lärare och elever blir mer medvetna och normkritiska läsare (s. 432). 

  

Skolverket fick i maj 2005 i uppdrag av regeringen att granska ett antal läromedel för att se om eller 

hur dessa, totalt 24 läromedel, avviker från läroplanens värdegrund. Skolverket har presenterat en 

delrapport om funktionshinders representation i läromedlen, Funktionshinders (o)synlighet i skolans 

läromedel (2007). 

  

Denna rapport visar att varken i den då aktuella läroplanen eller äldre läroplaner finns det något 

skrivet om funktionsvariationer utan de räknas med i värdegrunden (2007, s. 18). I de analyserade 

läromedlen är funktionsvariationer i princip osynliga och de gånger som de tas upp skildras och 

framställs de som något avvikande och ibland till och med fel. Till exempel lyfts Downs syndrom 
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endast i egenskapen av ett kromosomfel och dyslexi och ADHD som “störningar och sjukdomar 

i hjärnan” (s. 41). I de flesta läromedlen för grundskolan, som har analyserats, skrivs det knappt 

om funktionsvariationer. De läromedel där man har hittat några texter om personer med 

funktionsvariationer är historieböcker, men då framställs människor med funktionsvariation som 

offer eller fattiga (s. 32). Återkommande i granskningen är att funktionsvariationer ofta ses som 

bland annat ”en avvikelse, något som ger upphov till utanförskap, en sjukdom, en oönskad 

egenskap och något man lider av” (s. 48). 

  

I gymnasieböcker är funktionsvariationer ännu mer frånvarande än i grundskolans läromedel. När 

beskrivningar av funktionsvariationer tas upp görs de till något avvikande och tas endast upp för 

att det är något normbrytande. I analysen har man hittat bilder på en rullstol eller barn med Downs 

syndrom men syftet med bilderna är att illustrera funktionsvariationerna, inte personerna. De få 

gånger en person med en funktionsvariation syns i ett läromedel är det endast av just den 

anledningen, att hen har en funktionsvariation. Andra aspekter som kön, yrke eller etnicitet är helt 

utelämnade (2007, s. 54). 

  

Resultatet av denna studie visar att ett oavsiktligt utelämnande av personer med 

funktionsvariationer och andra kategorier av minoritetsgrupper är genomgående för de läromedlen 

som har analyserats. Av de aspekter på minoritetsgrupper som ingår i detta uppdrag som Skolverket 

har genomfört är funktionshinder de som syns minst (s. 59). Enligt rapporten går det emot 

läroplanen gällande att ”undervisningen ska bygga på en demokratisk grund” när man utesluter 

funktionsvariationer och de utesluts inte bara ifrån böckerna utan också ”ur hela den värld som 

böckerna erbjuder grundskolans och gymnasieskolans elever” (s. 59). Skolverket (2007) har utgått 

från perspektivet på funktionsvariationer i sin analys, för att se om och hur det framställs, vilket är 

ett av de perspektiven vi också har använt i vår studie. 

  

Skolinspektionen (2011) har analyserat läromedel inom kemi utifrån perspektiven genus och 

etnicitet. Studien grundar sig på 14 grundskolor och 12 läromedel som var de vanligaste 

förekommande på de skolorna. Läromedel är ett hjälpmedel i undervisningen för att uppnå mål 

och utveckling. Ansvaret för vilka läromedel en skola ska ha ligger hos skolan eftersom den statliga 

läromedelsgranskningen avskaffades 1974. En risk med detta kan vara att skolor bara väljer 

läromedel utan att analysera eller reflektera över innehållet (s. 8). Idag har skolan ett ansvar att 

analysera de läromedel som man tar in men det har visat sig att läromedel inte analyserats och man 

för inget resonemang utifrån värdegrundsperspektiv. Skolinspektionen anser, i likhet med Eilard 
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(2004), att läromedel påverkar och styr dels undervisning dels värderingar, fördomar och normer 

(s. 10). Resultatet av Skolinspektionens forskning var först och främst att en tredjedel av skolorna 

använder sig av äldre läromedel som inte är uppdaterade och tidsenliga då vissa läromedel var från 

tiden före år 1994. Äldre läromedel är inte anpassade till dagens mångfald och värderingar (s. 21). 

  

I läromedlen som har analyserats finns en ensidig bild gällande genus och etnicitet. Gällande genus 

förekommer det både äldre och nyare könsmönster. Antalet bilder på män är högre än antalet bilder 

på kvinnor och man har sett hur traditionella normer speglar sig i böcker, pojkar representerar 

sport och uthållighet medan flickor representerar smink, kost och hälsa till exempel. En upptäckt i  

analysen av läromedlen är att man endast lyfter fram manliga forskare från västvärlden. Man har 

dock sett en utveckling inom genus då kvinnor framställs som både idrottare och forskare i de 

senare läromedlen. Detta har sin grund i att försöka göra läromedlen så jämlika som möjligt (s. 25). 

  

Etnisk mångfald är så gott som frånvarande i läromedel i kemi. I läromedlen märks det tydligt att 

man knappt använder någon annan etnicitet än svensk. I de äldre läromedlen framhävs Sverige 

som en nation med ord som ”vi” och ”vår” medan hudfärg, namn och hårfärg får karaktärerna att 

framstå som exotiska eller annorlunda när de väl förekommer. Ett av de analyserade läromedlen är 

ämnesövergripande där ämnena samhällskunskap, geografi och naturkunskap finns. I det 

läromedlet kopplas människor från andra länder och invandrare till problem och brister så som 

annorlunda beteende och terrorism medan Sverige framställs som välordnat, fint och rättvist (s. 

26–27). Skolinspektionen tycker att man enligt ett värdegrundsperspektiv kan se en viss utveckling 

hos läromedlen. De lyfter vikten av att flickor och pojkar samt barn med olika bakgrund ska kunna 

identifiera sig positivt i läromedlen (ss. 28–29). 

  

Som Skolinspektionen (2011) skriver är det inte längre statens ansvar att kontrollera läromedel som 

används i undervisningen. Den enskilda skolan har ett ansvar att använda läromedel som har en 

representativ bild för elever. I vår studie analyserades läromedel för att se om bilden som förmedlas 

inkluderar genus, olika etniciteter och funktionsvariationer. 
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår studie är postkolonial teori samt 

genusteori. Vad gäller genusteori har vi utgått ifrån teoretikern Judith Butler (2006) som har skrivit 

om genus, bland annat i sin bok Genus ogjort. Hon skriver om sina tankar kring bland annat kön, 

genus och sexualitet och hur normer styr samt misslyckas styra genus och sexualitet. Vi har utgått 

från den del där hon skriver om hur genus regleras och förändras av normer. Gällande postkolonial 

teori har vi utgått ifrån Edward W. Saids bok Orientalism (2016/1978). Han beskriver i sin bok hur 

Europa har konstruerat en exotisk bild av “Orienten” och hur européer med hjälp av bilden 

definierar sig själva som sofistikerade och moderna. Dessa strukturer lever kvar i dagens samhälle. 

Vår utgångspunkt för stereotypt och normbrytande är litteraturvetaren Maria Nikolajevas (2000) 

motsatsschema gällande egenskaper hos kvinnor och män.  

 

Genusteori 

Enligt Butler (2006) är genus något som förändras kontinuerligt och en oavslutad process hos 

individer som tar sig uttryck både i sociala och i kulturella sammanhang (s. 11). Butlers arbete (2006) 

grundar sig i att se vad det skulle innebära ifall normativa föreställningar om genus och sexualitet 

görs ogjorda (s. 12). Genus är inget man kan göra själv utan det skapas tillsammans med andra. 

Butler (2006) menar att genus är varken något som man ”är” eller som man ”har” utan det skapas 

av yttre påverkan såsom sociala och kulturella sammanhang (s. 23). 

  

Genus är så gott som alltid kopplat till normer. Människan behöver normer för att leva och lära 

sig. Normer påverkar människan i vissa fall positivt men de begränsar oss även på ett sätt som i 

värsta fall kan vara kränkande. Normer styr oss och ger kriterier för vad som i det här fallet är 

“kvinnligt” och “manligt” (s. 205). I vår analys har vi studerat genus med en koppling till normer 

för att hur de förmedlas i läromedlen. Butler (2006) anser att genus och normer inte bör höra ihop. 

I dagens samhälle är det omöjligt att reflektera kring genus utan att ta hänsyn till de normer som 

samhället har byggt upp (s. 31). Normer styr inställningen till samt påverkar hur genus tar sig i 

uttryck. Butler (2006) problematiserar huruvida genus är en norm eller om genus påverkas och styrs 

av normer. Hon menar att de normer som finns gällande genus framträder i samhället som något 

eftersträvansvärt (s. 69). Evertsson (2017) menar att människan följer, ofta omedvetet, de normer 

som finns i samhället vilket resulterar i att normerna stärks. Hon menar att det finns en “hierarkisk 
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dimension” där mannen och det manliga är normen och kvinnor och det kvinnliga är en avvikelse 

från denna norm.  

 

Sverige anses ofta vara ett jämställt land och jämfört med andra länder har vi kommit betydligt 

längre än andra men när man väl undersöker detta visar det sig i många fall att mannen fortfarande 

är normen (2017, s. 52). I skolan finns stereotypa normer vilket de har ansvar för att arbeta mot 

(Skolverket, 2016, s. 1). Enligt läroplanen har skolan ett ansvar att “motverka könsmönster som 

begränsar elevernas lärande, val och utveckling“ (Lgr11, 2019, s. 6).  Vi kommer analysera läromedel 

utifrån ett genusperspektiv och undersöka hur könsroller framställs i läromedlen samt fördelning 

av könsrepresentation.  

 

Enligt Butler (2006) kan man hitta sig själv genom att se en reflektion av sig själv i någon annan (s. 

153). I vår studie fokuserar vi på identitetsskapande och betydelsen av att känna igen sig hos andra 

individer. Butler (2006) menar att oavsett vad “jag” är hjälper det att hitta en reflektion hos någon 

annan för att kunna hitta sig själv (s. 154). 

 

Stereotypt och normbrytande 

Begreppet stereotyp 

Angelöw m.fl. (2015) menar att stereotyper är en sorts förenkling av intryck från andra människor 

som generaliseras och kategoriseras. Människor skapar en uppfattning om andra grupper eller en 

viss kategori människor vilket bildar stereotyper.  I de flesta tillfällen kategoriseras människor i olika 

stereotyper utifrån yttre aspekter som exempelvis hudfärg, hår, längd, vikt eller klädstil (s. 136). I 

samhället finns det bland annat könsstereotyper såsom att ”kvinnor är sensitiva, milda och 

tålmodiga” medan män är ”mindre känslosamma, rationella och målinriktade” (Angelöw, Jonsson, 

Stier, 2015, s. 137). Davies (2003), professor emerita vid Western Sydney University, menar att det 

som signalerar kvinnlighet är bland annat kjolar, dockor, handväskor medan det som signalerar 

manlighet är byxor, tröjor, och uniformer (s. 30).  

 

Lindgren (2009) menar att stereotyper skapas då egenskaper generaliseras och bildar grupper av 

människor (s. 91). Lindgren (2009) anser lika som Angelöw m.fl. (2015) att stereotyper är 

förenklade bilder om människors beteenden och egenskaper som kan leda till att skillnader mellan 

olika individer ignoreras då det från början finns en uppfattning av en grupp människor (Lindgren, 

2009, s. 91). Angelöw m.fl (2015) menar att stereotyper kan leda till att vissa grupper inte har samma 

utgångspunkt som andra då det redan har bildats en uppfattning om dem (s. 137).  
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Begreppet normbrytande 

Eftersom att en tydlig antonym till stereotypt saknas kommer vi genom uppsatsen att använda oss 

av begreppet normbrytande för att beskiva det som går emot stereotyper.  

 

 

Postkolonial teori 

Enligt Nationalencyklopedin handlar postkolonial teori om hur dagens samhälle fortfarande 

påverkas av kolonialismen. Idéer om att uppdelningar som “vi” och “dem”, där “vi” är västvärlden 

och “dem” är den utomeuropeiska befolkningen med fokus på Afrika och Asien, lever kvar än idag 

(NE, Postkolonialism). 

  

En central och viktig person inom postkolonialismen är Edward W. Said. Han beskriver i sin bok 

Orientalism (2016) hur Europa har exotifierat vissa delar av världen och benämner dem som 

“orienten”. “Orienten” är en europeisk konstruktion för att definiera det främmande och 

“annorlunda”, framför allt Mellanöstern, vilket ger upphov till andrafiering (s. 63). Européer ser 

“orientens” befolkning som primitiv, exotisk och underlägsen medan de själva är sofistikerade, 

överlägsna och moderna. Said (2016) menar att “orienten” har konstruerats som en motpol till 

Europa vilket leder till andrafiering och en känsla av “vi” och ”dem” för européer (s. 64). Än idag 

finns det spår av kolonialismens uppdelning i samhället. Det bidrar till olika grupperingar inom 

etnicitet och kultur vilket leder till rasism och diskriminering.  

 

Lika som Said (2016) beskriver även Sernhede (2017) hur Sverige idag är uppdelat i “vi” och “dem”. 

Man buntar ihop folk som har andra vanor, seder och traditioner till “invandrare” även om många 

av dem faktiskt är födda i Sverige (s. 74). Folk som är födda i Sverige kallas för invandrare för att 

deras föräldrar är födda i ett visst land eller i en viss del av världen medan andra som de facto är 

invandrare från till exempel USA eller Australien inte faller in under benämningen invandrare. 

Detta menar Sernhede är ett tecken på att begreppet “invandrare” har fått en förskjuten betydelse, 

nämligen något som också indikerar klass och social position (s. 75). Denna förskjutning kan vara 

ett tecken på andrafiering.   

  

En del i vår analys av läromedel kommer att ske genom en postkolonial lins. Vi kommer att 

undersöka om andrafiering förekommer och hur den i så fall tar sig i uttryck samt om stereotyper 

finns och hur man kan se det i läromedlen vi ska analysera. 



 

 17 

 

Perspektiv på funktionsvariation 

Funktionsvariationer finns överallt men ändå är det ofta osynligt. Enligt Lindqvist (2017) behöver 

inte funktionsvariation endast vara det man ser utan det finns en stor variation i människors 

funktionsförmåga. Våra värderingar och stereotypa föreställningar resulterar i att personer med 

funktionsvariationer inte vill sticka ut och skilja sig ifrån andra (2017, ss. 153, 159). I skolvärlden 

finns det många elever med funktionsvariationer och som tidigare nämnts jämför sig elever med 

det som de ser och läser (Skolverket, 2016, s. 2). Enligt Thornberg (2013) behöver barn ha 

möjligheten att identifiera sig med olika grupper och känna att man hör till (s. 151). I 

Funktionshinders (o)synlighet i skolans läromedel (2007) där Skolverket analyserade läromedel fann de 

bara ett exempel på när personer med funktionsvariationer framställdes som en del av textens “vi”. 

Detta kan ses som andrafiering och kan bidra till att elever med funktionsvariationer kan ha svårt 

att känna sig inkluderade och delaktiga. Många funktionsvariationer är inte synliga och kan därför 

vara svåra att visa med bilder vilket gör att vi i vår analys framförallt kommer att fokusera på de 

synliga funktionsvariationerna. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att analysera hur representationen av kön, etnicitet och 

funktionsvariationer framkommer i textboken Magic! 3 (2019) och textboken Lift off, Juniors (2002). 

Vi kommer att undersöka hur fördelningen av kön och etnicitet ser ut i de utvalda böckerna samt 

hur funktionsvariationer är representerade. Vi kommer även jämföra resultaten av vår analys för 

att se om vi kan se några genomgående skillnader mellan de två böckerna. 

  

För att ta reda på detta har vi utgått ifrån följande frågeställning: 

• Hur ser representationen ut av genus, etnicitet och funktionsvariationer i textböckerna 

Magic! 3 (2019) och Lift off, Juniors (2002)?  
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Metod 

Vi har valt att analysera textböcker för årskurs 3 i de två läromedlen Magic! och Lift off. Sofia har 

skrivit analys och diskussion om Lift off (2002) och Sara har skrivit motsvarande delar om Magic! 

(2019). Det här avsnittet handlar om valet av de läromedel som används samt vår metod för 

analysen.   

Urval 

I ett nätverk för lärare och pedagoger ställde vi frågan “Vilket läromedel använder ni i engelska 

idag?”. Enligt de svar vi fick var Learn English och Magic! de två mest populära läromedlen. Vi valde 

Magic! eftersom det är det nyaste läromedlet av de två. Magic! publicerades 2019 och är skriven av 

Maria Robling, Annie Westman och Peter Watcyn-Jones. 

  

Vi ville jämföra detta läromedel med ett äldre läromedel för att se om det finns några skillnader i 

representation av genus, etnicitet och funktionsvariationer. Vi letade därför efter ett läromedel från 

början av 2000-talet som hade en textbok för samma årskurs för att det skulle bli en rättvis 

jämförelse. Vi valde Lift off från år 2002 av Mary Bowen och Kurt Söderlund. Målet var att hitta ett 

läromedel med liknande upplägg som Magic! (2019) för att få en rättvis analys. Lift off (2002) hade 

ett upplägg som var likt Magic! och var det enda äldre läromedlet som fanns tillgängligt på 

universitetsbiblioteket med hela serien.  
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Vi valde textböcker för årskurs 3 eftersom det inte finns några textböcker för de lägre åldrarna och 

de har mer innehåll än arbetsböcker. Vi valde att endast använda oss av två läromedel för att kunna 

göra en grundlig och rättvis analys av text och bild under den bestämda tiden vi har haft. 

Resultatet av undersökningen av det populäraste läromedlet i ett nätverk för lärare och pedagoger. 

Läromedlet med flest röster var Learn English och Magic!. 

Läromedelsanalys 

Läromedlen analyserades utifrån en kombination av kvalitativ och kvantitativ analys. Den 

kvalitativa analysen av de utvalda läromedlen berörde förekomsten av stereotyper och 

normbrytande förekomster gällande genus, etnicitet och funktionsvariationer. Den kvantitativa 

delen av analysen berörde hur vanligt förekommande manliga och kvinnliga karaktärer är och hur 

ofta olika etniciteter och funktionsvariationer finns representerade. Läromedlen analyserades 

separat och resultaten jämfördes med varandra för att se om det finns några tydliga skillnader. 

  

Läromedlen analyserades utifrån perspektiv på genus, etnicitet och funktionsvariationer. 

Gemensamt för alla perspektiv är att det analyserades hur ofta de förekommer i text och bild. 

Utöver det undersöktes det hur de kvinnliga och manliga karaktärerna framställs i de utvalda 

läromedlen, hur olika etniciteter presenterad och hur funktionsvariationer synliggörs och framställs.  

  

Analysen delades in i två delar där textens innehåll och bilderna och deras budskap analyserades 

separat. Vi började med att analysera varsitt läromedel, därefter bytte vi läromedel för att slutligen 

jämföra vi våra analyser med varandra.   
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Vi analyserade hur genus, etnicitet och funktionsvariationer framställs i bilder och hur ofta 

aspekterna förekommer i bilderna. Analysen var en kombination av kvantitativt och kvalitativt då 

vi både ville analysera förekomst samt på vilket sätt det förekom. Analysens kvantitativa del utgick 

i hur många gånger kvinnliga karaktärer respektive manliga karaktärer förekom i de utvalda 

läromedlen. Analysens kvalitativa del delades in i två olika kategorier utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter, stereotypa förekomster samt normbrytande förekomster. Gällande stereotypa 

förekomster hänvisar vi till Angelöw m.fl (2015), Lindgren (2009) och Davies (2003) som skriver 

om begreppet stereotypt och vad det finns för stereotyper i samhället.  Vad gäller normbrytande 

använder vi det som ett motsatsord till begreppet stereotypt.  

 

I analysen framkommer bilder ur Lift off (2002) illustrerade av Kersti Löwenmark och Magic! (2019) 

illustrerade av Robert Wållberg. Studien har fått godkännande av Gleerups Utbildning AB samt 

Studentlitteratur för användning av bilder från läromedlen.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet kan förklaras som tillförlitlighet. Det innebär att man skulle komma fram till samma 

resultat om man hade gjort studien igen. Med hjälp av ett detaljerat tillvägagångssätt blir 

reliabiliteten hög. 

 

Tillförlitligheten är viktig i en studie. Eftersom vi har jämfört läromedel i engelska utifrån genus, 

etnicitet och funktionsvariation finns det tydliga ramar för vad som ska undersökas i studien. Trots 

det bedömer man aspekterna olika från person till person vilket innebär att det inte är självklart att 

alla kommer fram till samma resultat. Egna synsätt kan omedvetet färga studien när man jämför 

och analyserar utifrån genus, etnicitet och funktionsvariationer. Det finns inga garantier för att 

någon skulle komma fram till exakt samma resultat som vi har gjort men med vår metod kan alla 

göra samma studie på samma sätt. Särskilt när det gäller genus kan resultatet förändras då egna 

åsikter kan spela in i jämförelser och analyser av det. 

 

I studien har endast två läromedel i engelska analyserats vilket resulterar i att man inte kan dra 

slutsatsen att resultatet är generellt för alla läromedel i engelska. Det innebär att den externa 

validiteten blir svagare i studien. Analysen har utgått ifrån en modell som är framställd utifrån våra 

teoretiska utgångspunkter. Den interna validiteten innebär att observationerna ska korrelera med 
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teorin. Eftersom vi har använt oss av teoretiska utgångspunkter och perspektiv för vår analys 

resulterar det i att den interna validiteten blir högre. 
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Analys 

Både det äldre läromedlet Lift off (2002) och det nyare Magic! (2019) har analyserats med en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ analys. Vi har utgått ifrån vår modell (bilaga 1) med 

förekomst av genus, etnicitet och funktionsvariation samt hur perspektiven framställs i de utvalda 

läromedlen, stereotypt eller normbrytande. 

Lift off (2002) 

Lift off (2002) skriven av Mary Bowen och Kurt Söderlund är ett läromedel uppbyggt av flera 

berättelser. Bilderna är illustrerade av Kersti Löwenmark. Läromedlet följer inga specifika 

karaktärer utan har olika karaktärer i olika berättelser. I det första kapitlet presenteras några 

karaktärer som syns i läromedlet men det visade sig att det finns flera karaktärer som berättelserna 

handlar om. Lift off (2002) är mest uppbyggt av bilder och lite text som komplement. De flesta 

berättelser handlar om upplevelser som elever tar del av i sin vardag, exempelvis födelsedagar, 

fotboll och husdjur. 

  

I den kvantitativa analysen har vi räknat antalet kvinnliga och manliga karaktärer i läromedlet samt 

analyserat förekomsten av blå färg samt rosa färg hos karaktärerna eftersom det är en stereotyp hur 

män och kvinnor ska klä sig. Vi kom fram till att det sammanlagt finns 152 bilder på manliga 

karaktärer där de på 33% var klädda i blåa kläder. Gällande kvinnliga karaktärer fanns det 108 bilder 

i det utvalda läromedlet där 47% var med rosa klädsel vilket betyder att nästan hälften var klädda i 

rosa. Av 108 bilder var 50 bilder hela kroppar där vi kunde räkna hur många kvinnliga karaktärer 

som var klädda i kjol eller klänning. Av 50 kvinnliga karaktärer var 48% klädda i kjol och 52% 

klädda i byxor. Många kvinnliga karaktärer hade rosett eller tofs i håret. 
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Förekomsten av kjol hos kvinnliga karaktärer var 48% och byxor var 52%. 

 

Flertalet karaktärer var manliga och flertalet berättelser handlade om pojkar. Förekomsten av olika 

synliga etniciteter kunde vi snabbt konstatera var obefintlig. Alla karaktärer var vita och det enda 

som skilde dem åt var hårfärg. Det gick inte att dra slutsatsen att karaktärerna var av olika etnicitet 

då alla hade liknande utseende. Gällande funktionsvariationer kunde vi se tre karaktärer med 

glasögon.  

 

 

Förekomsten av kvinnliga karaktärer var 42% medan manliga utgjorde 58% av alla karaktärer. 

I det andra diagrammet kan man se att kvinnliga karaktärer klädda i rosa utgjorde 47% och resterande 

klädda i annat var 53% 
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Stereotypa förekomster 

I den kvalitativa analysen har vi undersökt hur genus, etnicitet och funktionsvariationer 

förekommer stereotypt i det utvalda läromedlet. Ur ett genusperspektiv kunde vi först och främst 

se att majoriteten av kvinnliga karaktärer hade kläder med stereotypa signalement. Kvinnliga 

karaktärer klädda i kjol var nästan lika många som var klädda i byxor. Flertalet kvinnliga 

karaktärerna hade rosetter i håret och alla kvinnliga karaktärer, förutom en, hade långt hår. En 

berättelse handlade om när mamma lagade mat då hon stod med klänning och förkläde i köket 

vilket kan bedömas som stereotypt. Som Butler (2006) skriver påverkar normer samhället och är 

något som anses eftersträvansvärt i samhället (s. 69). Normer har alltid funnits och flertalet lever 

kvar än idag såsom att mamma lagar mat i köket medan pappa jobbar. I läromedlet förekom alla 

familjer som heteronormativa. Familjerna var uppbyggda med mamma, pappa, en eller två söner 

och en eller två döttrar. Det fanns ingen variation i hur familjer kan se ut. 

 

 

Exempel från boken på några karaktärer som förekommer (2002, s. 29)  

Illustratör: Kersti Löwenmark 
 

Definitionen av fint och fult framställdes i en berättelse utifrån olika slags fiskar. Den ena fisken 

var rosa och hade feminina drag medan den andra fisken var grå och hade inga tydliga signalement. 

Fisken som framställs som fin var den rosa som även upplevs att vara av kvinnlig karaktär. I övrigt 

handlade de flesta berättelserna om manliga karaktärer eller inkluderade pojkar. Tre berättelser 

handlade om en häxa som var en kvinna med klänning, utöver det var det en berättelse som endast 

handlade om kvinnliga karaktärer. Den berättelsen handlade om när flickor lekte med dockor 

medan det fanns berättelser där det var pojkar som spelade fotboll och endast pojkar som tältade. 

Om normerna inte följs upplevs det som avvikande eftersom de är eftersträvansvärda (Butler, 2006, 

s. 69). Det kan resultera i att elever känner att de behöver vara på ett speciellt sätt för att inte sticka 

ut ur mängden. 
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Exempel från boken där tjejer leker med dockor och det är enbart killarna som spelar fotboll (2002, ss. 58, 80). 

Illustratör: Kersti Löwenmark 
  

Utifrån det etniska perspektivet kunde inga markörer hittas. Då det inte förekom etnisk mångfald 

i läromedlet fanns det heller inga stereotypa förekomster. Gällande funktionsvariationer framkom 

tre karaktärer med glasögon men inget framställdes som stereotypt. En av karaktärerna kändes 

dock utpekad till skillnad från de andra då en flicka hade kort, lockigt hår och glasögon. Karaktären 

förekom i flera berättelser i läromedlet där hon bland annat, i en lek, fick gå ut från klassrummet 

och hade alltid byxor till skillnad från andra flickor. Läromedlet avslutades med ett test där elever 

skulle komma ihåg olika delar av boken där flickan var en del. Karaktären var den enda som 

framställdes på ett annat sätt än de andra karaktärerna, alla andra var lika varandra både gällande 

utseende och egenskaper. Det bidrar till andrafiering då flickan framstår som något avvikande och 

utpekande från de andra barnen. Förutom flickan var det två andra karaktärer med glasögon vilket 

var mormor och morfar. 

Exempel från boken på karaktären ”Becky” som framstår avvikande och utpekad (2002, s. 8). 

Illustratör: Kersti Löwenmark 
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Normbrytande förekomster  

I läromedlet bedömde vi några delar av berättelserna som normbrytande. Berättelsen där pojkarna 

tältade slutade med att de blev rädda och inte vågade sova ute i tältet, vilket är normbrytande 

eftersom manliga karaktärer ofta ska framstå som tuffa och modiga. Vi la märke till en annan 

normbrytande förekomst där det var pappan som bakade tårta till familjen istället för att det enligt 

stereotypen hade varit mamman som bakade. I en annan berättelse handlade det om pojkar som 

spelade fotboll men berättelsen slutade med att en flicka gjorde att laget vann matchen. Till en 

början lät inte pojkarna henne vara med och spela utan hon fick delta när en hade skadat sig. Att 

flickan inte fick vara med från början speglar bilden att ”endast pojkar spelar fotboll”.  

  

I läromedlet förekom inget normbrytande gällande det etniska perspektivet. Då det inte förekom 

något alls om olika etniciteter fanns det varken stereotypa förekomster eller normbrytande. Alla 

karaktärer var vita i läromedlet, det förekom knappt några skillnader i utseende förutom mellan 

manliga karaktärer och kvinnliga samt hårfärg. Gällande funktionsvariationer kunde vi analysera att 

tre karaktärer hade glasögon men inget framställdes på ett normbrytande sätt.  

Magic! (2019) 

Textboken i läromedlet Magic! (2019) för årskurs 3 är skriven av Maria Robling, Annie Westman 

och Peter Watcyn-Jones och illustrationerna är gjorda av Robert Wållberg. Den handlar om 

detektiverna Jennie och Jack som har fått i uppdrag att hjälpa kung Arthur att hitta en magisk 

nyckel. Som sällskap har de en dinosaurie, han heter Dino.  

  

I den kvantitativa analysen av detta läromedel såg vi att manliga karaktärer förekom 129 gånger på 

bild varav 52 av dem är bilder på Dino och 77 är bilder på Jack eller andra manliga karaktärer. 

Bilder på Jennie eller andra kvinnliga karaktärer förekom 40 gånger. 
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Könsfördelning bland karaktärerna på bild. Dino är en manlig karaktär vilket gör att 76% av bilderna på 

karaktärerna i boken föreställer män. Andelen kvinnliga karaktärer är 24%. 

 

Antalet gånger som de manliga karaktärerna har blå kläder är 21 gånger, dvs 27%. Dino är inte 

inräknad i detta då han inte har några kläder på sig. Eftersom färgen rosa knappt förekommer i 

detta läromedel har vi inte sett denna genusstereotyp i detta läromedel. Däremot förekommer de 

kvinnliga karaktärerna i klänning eller kjol 24 gånger, dvs 60%. Flera gånger förekommer karaktären 

Jennie på ett sådant sätt där man endast ser huvudet eller en del av kroppen. Detta har vi inte räknat 

som att hon har klänning även om hon genom hela boken oftast har samma klänning på sig. 

Ytterligare förekomster av kvinnliga karaktären där man inte ser hela kroppen gör att vi inte räknar 

dem. En kvinnlig karaktär är en struts och hon har inte några kläder på sig.  

  

Vad gäller etnicitet har vi inte sett någon förekomst av andra etniciteter än västerländsk. Alla 

karaktärer har vit hudfärg och ingenting i vare sig texten eller bilderna tyder på att de finns några 

andra etniciteter än västerländsk. Gällande funktionsvariationer i detta läromedel är den enda 

variation som kan ses i detta läromedel försämrad syn i form av att flera karaktärer har glasögon. 

Glasögon förekommer 30 gånger på bild i detta läromedel och Jack är en av karaktärerna som har 

det. Varken bilderna eller texten förmedlar att någon av karaktärerna har någon annan fysisk eller 

neuropsykiatrisk funktionsvariation. 

 

 

 

Manliga 
karaktärer

45 %

Dino
31 %

Kvinnliga 
karaktärer

24 %

FÖREKOMST
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Stereotypa förekomster 

I denna kvalitativa del kommer vi att ta upp hur stereotyper finns porträtterade i Magic! (2019). 

 

Utöver att en övervägande majoritet av de kvinnliga karaktärerna har klänning eller kjol och att 

27%  av de manliga karaktärerna (bortsett från Dino) har blått på sig finns det en del stereotyper i 

detta läromedel. De kvinnliga karaktärerna har flera gånger klackskor, långa ögonfransar, markerad 

byst och röda plutande läppar vilket kan ses som stereotypt kvinnliga karaktärsdrag. Jennie har 

oftast klänning på sig förutom när de är i rymden, då har hon rymddräkt på sig och när de ska bada 

har hon bikini. När de är i djungeln har båda karaktärerna bytt om till beigea kläder. Jennie har en 

klänning och Jack har en beige skjorta och beigea långbyxor. Huvudkaraktärernas mormor målas 

upp på ett sätt som upplevs som stereotypt, både i texten där det beskrivs hur hon lagar goda 

pannkakor och även i bild där hon har klänning och förkläde. 

 

 

Ovan kan man se exempel från boken. Första bilden är Fru Struts med tydliga kvinnliga drag, andra bilden kan 

man se kläderna som huvudkaraktärerna har i djungeln och tredje bilden är mormor (2019, ss. 40, 50, 53). 

Illustratör: Robert Wållberg 

 

Vad gäller funktionsvariationer och stereotyper var det enda vi kunde se glasögon. Vad gäller 

glasögon och stereotyper kunde vi se att de flesta äldre karaktärer har glasögon. Förutom de äldre 

karaktärerna har även en av huvudkaraktärerna och en bebis glasögon vilket inte hör till 

stereotyperna. Utöver detta finns det inte någon representation av funktionsvariationer. 

  

Eftersom det inte finns någon etnisk mångfald representerad i denna textbok finns det inte några 

stereotyper att tala om. De karaktärer som presenteras i läromedlet är en homogen grupp och 

frånvaron av etnisk mångfald kan bidra till andrafiering. Efter berättelsen om Jack, Jennie och Dino 
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kommer några “magiska sidor” i läromedlet. De första 10 magiska sidorna har exempel på vanliga 

fraser, grundläggande grammatik och lite “good to know” som alfabetet och veckodagarna. Efter 

det kommer en världskarta som visar var man pratar engelska i världen vilket kan ses som 

inkluderande. Förutom namnen på länderna där engelska talas finns det bilder på djur från de olika 

världsdelarna. Kommande sidor i läromedlet är uppslag om högtiderna halloween, jul och påsk. 

Dessa är tre västerländska högtider där två av dem är kristna. Halloween firas i stora delar av världen 

men framförallt i de västerländska engelsktalande delarna. Jul och påsk är båda två centrala högtider 

inom kristendomen. Att de exempel på högtider som finns med är kristna och västerländska 

traditioner kan ses som stereotypt och exkluderande.  

 

Normbrytande förekomster 

När Jack och Jennie ska gå in i den förbjudna skogen är Jack rädd och vågar inte gå in. Att män är 

rädda går emot stereotypen att män ska vara starka och modiga. När de kommer in i skogen träffar 

de trollkarlen som sitter och gråter. Även det går emot stereotyperna då män ofta målas upp som 

starka och gråt kan ses som ett tecken på svaghet. 

 

Ytterligare något som går emot genusstereotyper i detta läromedel är att den doktor som hjälper 

Dino när han har gjort illa svansen är en kvinna. Ofta brukar doktorer vara manliga karaktärer 

medan kvinnor brukar vara sjuksköterskor.  

  

En aspekt som är normbrytande i detta läromedel är att färgen rosa knappt förekommer 

överhuvudtaget och särskilt inte som något som ska utmåla en karaktär som kvinnlig. Det är annars 

vanligt förekommande att man använder just färgerna rosa eller blått för att förtydliga vilket kön 

någon har eller om något är en tjejgrej eller en killgrej. Genom att använda rosa eller blått “gör” 

man könet. Butler menar i sin bok Genus ogjort (2006) att genus är en social konstruktion, det är 

skapat av sociala förväntningar och påverkan från samhället. I läromedlet används blått för att 

”göra” karaktärer manliga. 

  

Vad gäller funktionsvariationer och normbrytande förekomster är det enda som har förekommer 

att en bebis och Jack har glasögon. Det är vanligt förekommande att äldre karaktärer har glasögon 

men att bebisar har det är högst ovanligt att se i böcker och filmer. Att huvudkaraktären i detta fall 

har det kan också anses som ovanligt.  
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Två normbrytande förekomster i läromedlet, bebis med glasögon och huvudkaraktären Jack (2019, ss. 11, 50). 

Illustratör: Robert Wållberg 

 
Eftersom det inte finns någon etnisk mångfald representerat finns det inte några normbrytande 

aspekter att analysera i detta läromedel. 
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Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera resultaten av vår analys kopplat till tidigare forskning och 

de teoretiska utgångspunkter vi har haft för vår analys. Vi kommer att diskutera de enskilda 

läromedlen separat för att sedan avslutningsvis jämföra dem. 

Lift off (2002)  

I analysen visade det sig att läromedlet Lift off (2002) i sig är mansdominerat. I den kvantitativa 

analysen hittades en berättelse om endast kvinnliga karaktärer där flickor lekte med dockor vilket 

förstärker stereotypen om att kvinnor är omhändertagande och omsorgsfulla. Stereotyper kan 

förstärkas och leva vidare med hjälp av läromedel som är stereotypa. Elevers identitetsskapande 

påverkas av yttre faktorer som utvecklas och formar individen (Thornberg, 2013, s. 151). Elever 

påverkas och utvecklar ett synsätt gällande vad som är acceptabelt att göra eller inte. Eftersom 

elever påverkas omedvetet av allting de ser kan svårigheter uppstå om en flicka vill spela fotboll 

eller leka med bilar då stereotypen säger att det inte är något för flickor. 

 

Så gott som alla tjejer har långt hår i Lift off (2002). Det kan bidra till att elever med kort hår känner 

sig exkluderade och utanför. I skolan är alla välkomna och man strävar inte efter ideal gällande 

utseende och egenskaper utan alla får vara som de är. Ett sätt att motarbeta ideal och stereotyper 

kan vara att inkludera alla i undervisningen och läromedlen. I boken finns ett avsnitt med två fiskar 

som definierar vad som är fint och fult. Enligt Butler (2006) är normer något eftersträvansvärt som 

påverkar individer omedvetet. Det blir tydligt i berättelsen om fiskarna vad som anses fint och fult 

utifrån normen vilket elever kan påverkas av. Plutande läppar, stora ögon och smink är något som 

gör individer fina medan den andra fisken framstår som tråkig. Både tjejer och killar påverkas av 

normer i samhället. Man påverkas omedvetet och vill vara som normerna säger för att inte bli 

utpekad och annorlunda. På samma sätt kan stereotyper styra och påverka oss.  Karaktären “Becky” 

är den enda som inte har långt hår och hon framställs på ett utpekande sätt. Hon har varken 

klänning eller rosett i håret som de andra flickorna, kort hår, glasögon och i slutet frågas det om 

henne i ett test. Känslan är att hon illustreras på ett avvikande sätt bara för att elever ska komma 

ihåg henne vilket ger dubbla budskap. Hon följer inte normen i läromedlet och framställs då 

utpekande och avvikande.  
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Lift off (2002) stärker stereotypen gällande hur flickor och pojkar ska klä sig. Kontinuerligt 

förekommer flickor i kjol, klänning och rosa medan killar har byxor och blåa färger. Visst 

förekommer annat också men boken har använt rosa och blå för att symbolisera flickor och pojkar.  

 

I det utvalda läromedlet finns det inga markörer gällande etnisk mångfald. Det svenska samhället 

har förändrats och idag finns många olika etniciteter representerade i skolan vilket bidrar med 

utmaningar då det behövs utrymme för etnisk mångfald (Eilard, 2004, s. 241). Då läromedlen inte 

tar upp någon etnisk mångfald blir det problematiskt då det inte finns någon igenkänning för många 

elever. Said (2016) menar att européer har byggt upp en bild av ”vi” och ”dem” (s. 64) som än idag 

speglas på olika sätt i samhället. Det kan bidra till andrafiering då elever med annan etnicitet än 

svensk inte kan känna igen sig, de kan få en känsla av utanförskap och att de inte tillhör gruppen. 

Ett sätt att förhindra andrafiering kan vara att skapa läromedel där etnisk mångfald är inkluderad. 

 

Gällande funktionsvariationer finns det i Lift off (2002) tre karaktärer med glasögon. Det bidrar till 

att elever med glasögon kan känna igen sig. Dock tas det inte upp några andra funktionsvariationer 

i det utvalda läromedlet vilket kan vara problematiskt. Det finns många funktionsvariationer i 

dagens samhälle och i skolan. Exempelvis elever som är rullstolsburna behöver utveckla sin 

identitet lika mycket som andra vilket kan ske genom igenkänning i läromedel och undervisning. 

Om elever aldrig känner igen sig i läromedel bidrar det till utanförskap. Butler (2006) menar att det 

är lättare att hitta sig själv genom en reflektion hos någon annan (s. 153) men om det inte finns 

några likheter hos eleven och karaktärerna i läromedlen försvårar det identitetsskapandet. Då det 

knappt finns några markörer bidrar det även till andrafiering på liknande sätt som för det etniska 

perspektivet. Det uppstår en känsla av ”vi” och ”dem” då det endast finns bilder och berättelser 

om en viss grupp, vilket kan resultera i att den “andra” gruppen känner sig utanför och avvikande. 

Magic! (2019) 

I vår analys upptäckte vi att Magic! (2019) följer många av de stereotyper som finns i samhället och 

att även detta läromedel är mansdominerat. Vissa normbrytande företeelser kunde 

uppmärksammas men vissa genusmönster var ändå tydliga.  

 

I detta läromedel används inte färgen rosa som en markör för kvinnlighet. I Magic! (2019) 

förekommer färgen rosa endast någon enstaka gång och då i sammanhanget ”colours” och på några 

påskägg på en av de magiska sidorna i slutet. Avsaknaden av färgen rosa kan ses som ett val för att 

uppnå ett mer könsneutralt läromedel. Dock kan det faktum att färgen blå fortfarande används 
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som en förstärkning av “det manliga” göra att frånvaron av rosa blir en nedtoning av “det 

kvinnliga”. Detta resulterar i att de manliga markörerna dominerar läromedlet och förstärker 

manligheten. Att rosa inte finns med i läromedlet är enligt vår uppfattning inte något positivt och  

normbrytande om färgen blå fortfarande finns med som en förstärkare av manliga aspekter. Som 

Butler (2006) problematiserar i sin bok är de könsnormer som finns skapade av samhället och detta 

skulle kunna vara ett exempel på ett sätt att göra genus. När många manliga karaktärer följer den 

normen stärks den på samma gång medan det kvinnliga normerna tonas ned.  

 

När huvudkaraktärernas äventyr tar dem till djungeln byts deras kläder.  Där är Jack klädd i en 

kortärmad skjorta och långbyxor medan Jennie är klädd i en knälång klänning. Återigen får vi se en 

kvinnlig karaktär i klänning och genusnormerna stärks. 

 

I detta läromedel har vi inte funnit några tecken på att någon karaktär har en annan etnicitet än 

västerländsk. Karaktärerna är väldigt lika och det som skiljer dem åt är frisyrer eller kroppsbyggnad. 

Eftersom de karaktärer som finns i boken är lika varandra och hör ihop ger de en tydlig “vi”-känsla 

och uteslutandet av andra etniciteter kan vara ett tecken på andrafiering. I texten skrivs det 

framförallt om huvudkaraktärerna och där framgår det inte något om etniskt ursprung utan det är 

bilderna som avslöjar detta. En liten justering i bilderna, till att inkludera fler etniciteter, hade 

kunnat vara en möjlighet för att fler elever ska kunna känna igen sig i läromedlet. Elever med andra 

etniciteter kan ha svårigheter att identifiera sig med detta läromedel och enligt Thornberg (2013) är 

det viktigt för elever att kunna identifiera sig med olika grupper (s. 151). Enligt den sociala 

identitetsteorin definierar sig människor utifrån sin roll i grupper som de anser att de tillhör (s. 

152). Om detta läromedel förmedlar ett sammanhang där vissa elever kan känna att de inte passar 

in kan detta leda till att de känner sig exkluderade.   

 

Det faktum att läromedlet endast tar upp västerländska högtider är ytterligare ett tecken på vem 

boken är riktad till och vilka som kan känna igen sig i den. Att det inte tas upp någon annan högtid 

än de största kristna högtiderna kan vara ett tecken på andrafiering och kan göra att elever med 

andra religioner eller annan etnisk bakgrund känner sig utanför och exkluderade. Det finns många 

stora högtider i engelsktalande länder som hade kunnat introduceras för eleverna. Om det inte ska 

vara utpekande med andra etniciteter kan det vara lämpligt att introducera detta i engelskläromedel. 

Som Eilard (2008) lyfter finns det tendenser till “vi” och “dem” i dagens moderna samhälle (s. 210). 

Skolan har i uppgift att förmedla kunskap och aktiva insatser för att minska främlingsfientlighet 

(Lgr11, 2019, s. 5).  
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Det enda som observerats när de gäller funktionsvariationer är att några karaktärer har  glasögon 

och att det finns en bredd när det kommer till vilka som har glasögon i denna bok. Både de äldsta 

karaktärerna, som vi har tolkat som mor- eller farföräldrar, och den yngsta karaktären, en bebis, 

har glasögon. Att äldre personer har försämrad syn är vanligt förekommande men att så små barn 

har glasögon är inte lika vanligt, särskilt inte att det syns i filmer eller böcker. Att en av 

huvudkaraktären har glasögon gör att glasögon är något normaliserat i denna bok och det gör att 

elever med synfel kan identifiera sig med  huvudkaraktären. Att det förekommer på detta sätt gör 

att synfel blir en del av det sammanhang som förmedlas av detta läromedel. Utöver glasögon har 

vi inte sett några exempel på andra funktionsvariationer. Frånvaron av funktionsvariationer är i sig 

utpekande och exkluderande och bidrar till andrafiering. Personer med andra funktionsvariationer 

än glasögon har inte en plats i detta läromedel vilket gör att det kan vara svårt för elever med 

funktionsvariationer att känna sig inkluderade i detta läromedel. Det kan också bidra till svårigheter 

för andra elever att se det som något vanligt och kan på så sätt leda till okunskap och diskriminering. 

Skolverket (2007) menar att läroböcker erbjuder en värld för eleverna och uteslutandet av 

funktionsvariationer gör att elever kan känna att det eller de inte passar in i den världen (s. 59). 

Jämförelse av läromedel 

Både Lift off (2002) och Magic! (2019) följer många stereotypa mönster. De utvalda läromedlen är 

uppbyggda på olika sätt, Magic! (2019) följer tre karaktärer genom hela boken medan Lift off (2002) 

har olika berättelser om olika karaktärer och är 20 år äldre. Trots skillnaden är läromedlen lika 

varandra utifrån perspektiven genus, etnicitet och funktionsvariationer. Utifrån vår analys kunde vi 

inte se en anmärkningsvärd utveckling mellan de utvalda läromedlen. 

 

I Lift off (2002) är många manliga karaktärer klädda i blåa kläder och nästan hälften av de kvinnliga 

är klädda i rosa. I Magic! (2019) är ingen klädd i rosa kläder men manliga karaktärer har fortfarande 

blåa kläder vilket ändå förstärker stereotyperna. Båda läromedlen följer stereotyper för hur män 

och kvinnor ska klä sig. Trots att Magic! (2019) inte har några rosa kläder är flertalet kvinnliga 

karaktärer klädda i klänning vilket även förekommer i Lift off (2002). I de utvalda läromedlen är 

majoriteten av karaktärerna manliga. I Magic! (2019) är två av tre huvudkaraktärer manliga och i Lift 

off (2002) finns det manliga karaktärer med i varje berättelse förutom en då flickor leker med dockor.  

 

I de utvalda läromedlen finns det inga markörer gällande etnisk mångfald vilket i det här fallet kan 

leda till andrafiering. Risken finns att klyftor bildas mellan de elever som är inkluderade och de som 
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är exkluderade vilket i sin tur kan leda till svårigheter gällande identitetsskapande och utanförskap. 

Ett sätt att få alla elever inkluderade i undervisningen kan vara att ha läromedel med etnisk 

mångfald. Glasögon är den enda funktionsvariation som förekommer i de utvalda läromedlen. I 

Magic! (2019) har bebisen glasögon vilket framställs på ett normbrytande sätt men utöver det är 

inget annat normbrytande varken i Magic! (2019) eller Lift off (2002). Eftersom inga andra 

funktionsvariationer tas upp förutom glasögon kan det resultera i att elever med andra 

funktionsvariationer känner utanförskap. 
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att analysera hur genus, etnicitet och funktionsvariationer fanns 

representerade i två läromedel i engelska samt om det har skett någon utveckling från början av 

2000-talet tills idag. Våra teoretiska utgångspunkter har varit postkolonial teori och genusteori. 

Genom en läromedelsanalys har vi undersökt förekomst och framställning av genus, etnicitet och 

funktionsvariationer. Vår analys visade att båda läromedlen var mansdominerade och följde många 

av de stereotyper och normer som finns rörande genus i dagens samhälle. Dessa läromedel har 

publicerats med 20 års mellanrum men ändå såg vi att de följde samma mönster. Vi kunde 

konstatera att det saknades representation av etnisk mångfald och det som fanns rörande 

funktionsvariationer var ensidigt. På grund av detta har vår uppsats främst kommit att diskutera 

genus och kön. Innan vi började analysera förväntade vi oss att vi skulle se en bredare och mer 

varierad representation av både funktionsförmåga och etnisk tillhörighet. När vi upptäckte att så 

inte var fallet kom vi fram till att vi inte hade tillräckligt med tid för att diskutera och problematisera 

sådant som inte förekom i läromedlen utan valde att diskutera det som fanns. Det hade naturligtvis 

varit intressant och viktigt att resonera kring frånvaron av en bredare representation.  

 

Vidare skulle fler läromedel behöva granskas för att se vilka normer som förmedlas till eleverna i 

skolan. Strävar även läromedlen efter ett jämställt samhälle eller är de bara skolpersonalens uppgift? 

Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land bör det synas i läromedlen för att elever med annan 

etnicitet än västerländsk ska kunna känna igen sig. Istället för att bara ta upp kristna högtider hade 

man till exempel kunnat ta upp Eid al-fitr och det kinesiska nyåret också. Då hade flera elever 

kunnat känna igen sig och de andra eleverna hade lärt sig om högtider från andra kulturer. Man 

kan tänka sig att läromedel i engelska ska vara inkluderande eftersom det är ett språk som talas i 

stora delar av världen. 

 

I Lgr11 (2019) står det att skolan ska motverka diskriminering och sträva efter ett jämställt samhälle 

(s. 7). Om ett läromedel inte är jämställt och representativt ligger ansvaret hos läraren. En svårighet 

för lärare kan vara att analysera ett läromedel och bygga upp ett arbetssätt där alla är inkluderade. 

Egentligen är det en självklarhet, men frågan är om tiden finns. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Modell för läromedelsanalys 

 FRAMSTÄLLNING, 

STEREOTYPT 

FRAMSTÄLLNING, 

NORMBRYTANDE 

FÖREKOMST 

GENUS    

ETNICITET    

FUNKTIONSVARIATION    

 

 

 


